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tijd voor geletterdheid: elke ouder mee / week van de 
geletterdheid. - Brussel: Week van de geletterdheid, 2019. - 
veelv.gepag., bevat: handleiding, toolkit, spelbord en kaartjes 
URL: http://ikbenmee.be/home/#zelf_aan_de_slag 
Vindplaats Antwerpen: dg 6 tijd  
Vindplaats Turnhout: dg 6 tijd  

 
Hoe ga je als schoolteam om met laaggeletterde ouders? Wat 

kan je doen om hen te ondersteunen? Hoe zorg je dat acties gedragen zijn door het hele team? 
Het spel Tijd voor geletterdheid zet jouw team op weg: Bewustwording creëren rond 
laaggeletterdheid helpt jouw school om deze problematiek aan te pakken. Je denkt samen na 
over het beleid rond geletterdheid. Je bedenkt concrete acties om dit vorm te geven. 
Doelgroep: directieleden, secretariaatsmedewerkers ,zorgcoördinatoren, 
preventieverantwoordelijken, leerlingenbegeleiders of CLB-medewerkers en leerkrachten van 
de verschillende graden, leden van de ouderraad. Inhoud van het pakket: handleiding, toolkit, 
spelbord en kaartjes.  

 
FONS / [s.n.]. - [S.l.]: Die Keure, 2015. - 48 p. 
Doelgroep: 5-18 jaar  
URL: http://tijdschriftfons.be/ Vindplaats Antwerpen: ro 6 fons ; | 
Vindplaats Turnhout: ro 6 fons 

  
FONS is een tijdschrift voor alle Vlaamse leerkrachten Nederlands basis- 
en secundair. Het verschijnt twee keer per jaar en is ook digitaal te 
raadplegen. Het tijdschrift is voor iedereen die op zoek is naar 
activerende werkvormen en actuele lestips, maar ook voor wie op de 

hoogte wil blijven van de laatste trends in het  
onderzoek naar taal en onderwijs. Aan bod komen o.a.: literatuuronderwijs, differentiatie, 
evaluatie,... 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ikbenmee.be/home/#zelf_aan_de_slag
http://tijdschriftfons.be/
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Iedereen mee met het ABC? Geletterdheidsondersteuning als hefboom 
voor ouderbetrokkenheid / GO! ouders. - Brussel: GO! ouders, [s.a.]. - 
45 p. 
Doelgroep: Volwassenen  
URL: http://www.go-ouders.be/iedereen-mee-met-het-abc-
geletterdheidsondersteuning-voor-ouders  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 iede  
Vindplaats Turnhout: pa 8.2.1 iede  

 
Meer dan een half miljoen Vlamingen is laaggeletterd. Dit betekent dat 

1 op 7 Vlamingen moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. 
Hieronder zijn ook vele ouders die daardoor brieven van school moeilijk/niet begrijpen, 
oudercontacten vermijden, nota's in de agenda niet ondertekenen of zelden activiteiten 
bezoeken. Scholen en ouderwerkingen kunnen een rol spelen bij de aanpak van 
laaggeletterdheid via doorverwijzing, heldere communicatie, het creëren van oefenkansen. 
Deze gids wil een handvat bieden zodat jij binnen de context van jouw school aan de slag kan. 
Je hoeft niet elk hoofdstuk te lezen, maar kan zoeken naar wat jij precies nodig hebt. Thema's 
die aan bod komen: beleid, wat is laaggeletterdheid (bij ouders), wat kan de 
school/ouderwerking doen, naar welke organisaties kan je doorverwijzen. Daarnaast bevat de 
bundel ook een hoop praktijkvoorbeelden.  
 

Voorlezen gaat zó: tips en ervaringen uit de praktijk van 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en 
buitenschoolse opvang / Chorus, Margriet; Van Welzen, Irma. - 
Amsterdam: SWP, 2019. - 111 p.. - ISBN: 9789088509230: 17,50  
Doelgroep: 0-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 voor ; TAAL 1.5.1 voor | Vindplaats 
Turnhout: TAAL 1.5.1 voor  

 
Praktische handleiding met tips en voorbeelden uit de dagelijkse 
praktijk, gebaseerd op onderzoek in peuterspeelzalen, 

kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Er wordt aandacht gegeven aan het 
samenstellen van een (basis)collectie, de leesomgeving, het voorlezen zelf: hoe en wanneer, 
voorlezen in de buitenschoolse opvang (dus ook aan oudere kinderen) en voorlezen in een 
groep met anderstaligen. Ook wordt stilgestaan bij het belang van het opnemen van voorlezen 
in het pedagogisch beleidsplan. Met verwijzingen naar vindplaatsen van meer informatie en 
vermelding van projecten, adressen en instellingen.  
 

http://www.go-ouders.be/iedereen-mee-met-het-abc-geletterdheidsondersteuning-voor-ouders
http://www.go-ouders.be/iedereen-mee-met-het-abc-geletterdheidsondersteuning-voor-ouders
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Toolkit oefenkansen Nederlands: ouders 
betrekken en versterken / Onderwijscentrum 
Gent. - Gent: Onderwijscentrum Gent, 2019. - 
veelv.gepag.toolkit +bijlagen 
Doelgroep: Volwassenen  
URL: 
http://meertaligheid.be/materiaal/toolkit-
oefenkansen-nederlands-ouders-betrekken-
en-versterken  

Vindplaats Antwerpen: URL ; pa 8.2.1 oefe | Vindplaats Turnhout: URL ; pa 8.2.1 oefe 
  
Deze toolkit geeft inspiratie, praktische tips en ondersteuning aan secundaire scholen die een 
oefenkans Nederlands willen opstarten voor ouders. In een oefenkans Nederlands worden 
zoveel mogelijk spreekkansen gecreëerd, zodat deelnemers de kans krijgen om het Nederlands 
actief te oefenen. De toolkit bestaat uit 4 onderdelen: 1) 7 sleutels die je toelaten om je 
oefenkans op een participatieve en stapsgewijze manier vorm te geven; 2) Een kijkwijzer die als 
praktisch reflectie-instrument kan worden ingezet om gespreksbegeleiders te inspireren en te 
informeren, zowel voor als na de oefenkans Nederlands; 3) Enkele voorbeelden van 
praatprikkels en werkvormen die in een conversatieactiviteit ingezet kunnen worden om de 
groep te activeren of een thema in te leiden; 4) Een aantal inspirerende methodieken en 
werkvormen die je in je conversatieactiviteit kunt gebruiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://meertaligheid.be/materiaal/toolkit-oefenkansen-nederlands-ouders-betrekken-en-versterken
http://meertaligheid.be/materiaal/toolkit-oefenkansen-nederlands-ouders-betrekken-en-versterken
http://meertaligheid.be/materiaal/toolkit-oefenkansen-nederlands-ouders-betrekken-en-versterken
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Woordjes leren met Lana : school / Snoeck, Silke; Pottie, Marjolein. - 
Mechelen: HipHip, 2018. - 1 pakket met handleiding, 44 woordkaarten 
en 1 kijkboek met 10 platen. - ISBN: 978-90-5924-485-6: 24,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 woor | Vindplaats Turnhout: TAAL 
1.3.2 woor  

  
Met Woordjes leren met Lana krik je de taalvaardigheid bij anderstalige 
en taalarme kleuters op aan de hand van 30 volledig uitgewerkte 
activiteiten. De lerarenkit bevat 30 volledig uitgewerkte activiteiten met 

op de digitale lesfiche de gekoppelde leerplandoelen (OVSG, GO!, ZILL). Per fiche vind je een 
compacte en praktische handleiding en de nodige bijlages. In de kit vind je ook extra 
woordkaarten met de vertaling in 6 talen (Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks en Arabisch) om 
de schooltaal bij je kleuters naar een hoger niveau te tillen. Plus: een kartonnen kijkboek met 
woordkaarten in 6 talen.  
 

 
Knipoog 2018 - 2019 / [s.n.]. - Oostmalle: De Boeck, 2019.. - ISBN: 
9782804197810: 14,00 EUR (4x tijdschrift + poster)  
Doelgroep: 9+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.10.1 knip | Vindplaats Turnhout: TAAL 
2.10.1 knip 

  
Nederlandstalig tijdschrift voor anderstalige leerlingen in de hoogste 
klassen van het lager onderwijs of ouder. Bevat leuke taaloefeningen en 
taalspelletjes voor zowel jongeren als volwassenen.  

 
 

Nieuwsbegrip : nieuws over Nederland / [s.n.]. - [S.l.]: CED groep, [s.a.]. - 
handleiding, werkschrift AA-NT2, werkschrift A-NT2. - ISBN: 
9789058193469. - ISBN: 9789058193469. - ISBN: 9789058193469 
Doelgroep: 9-14 jaar  
URL: https://www.nieuwsbegrip.nl/   
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.3 nieu | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.3 
nieu 

  
De uitgave Nieuws over Nederland biedt lessen begrijpend lezen over 

terugkerende actualiteiten, zoals Valentijn, Pasen en zomer- en wintertijd. De onderwerpen 
van de lessen laten NT2-leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn, kennismaken met 
Nederland en met Nederlandse gebruiken. Nieuws over Nederland is bedoeld voor 
nieuwkomers in het lager onderwijs of in onthaalklassen, die eraan toe zijn om te starten met 

https://www.nieuwsbegrip.nl/
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begrijpend lezen. Om succesvol aan de slag te kunnen gaan met Nieuws over Nederland 
moeten leerlingen minimaal op AVI E3-niveau lezen. Nieuws over Nederland biedt teksten op 
twee niveaus: AA-NT2 en A-NT2. De teksten AA-NT2 zijn op leesniveau AVI E3 en de teksten A-
NT2 op leesniveau AVI E4/startniveau groep 5. 

  
Sleutels voor effectief begrijpend lezen: inspiratie voor een eigentijdse 
didactiek in het basisonderwijs / Versteden, Pandora; Ghesquière, Pol; Van 
Keer, Hilde ; et al.. - Brussel: VLOR, 2019. - 97 p. 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.3 sleu & Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.3 
sleu 

  
Begrijpend lezen is een heel belangrijke vaardigheid voor succes in 
onderwijs, deelname aan de samenleving en levenslang leren. Door de 

digitalisering komen meer en andere geschreven bronnen op ons af. Onderzoek naar 
begrijpend-leesprestaties in Vlaanderen leert ons dat de begrijpend-leesprestaties van 
kinderen in het basisonderwijs achteruitgaan. Bepaalde groepen van leerlingen hinken 
systematisch achterop. Wat moet er gebeuren opdat alle kinderen vaardige lezers worden in 
het onderwijs en de samenleving van de toekomst? Op basis van een systematische 
literatuurstudie stellen de onderzoekers een krachtige begrijpend-leesdidactiek voor met vijf 
didactische sleutels: functionaliteit (uitdagende en betekenisvolle teksten en opdrachten), 
interactie (tussen leraar en leerlingen én tussen leerlingen onderling), strategie-instructie 
(expliciet), leesmotivatie en transfer (veel kansen om te lezen, binnen en buiten de school). Ze 
werken die sleutels uit en tonen hoe je ze kan toepassen op het samenspel van tekst, activiteit, 
lezer en socio-culturele context, dat in elke les begrijpend lezen vervat zit. De praktijkgids 
Sleutels voor effectief begrijpend lezen bevat concrete didactische aanpakken die aan de vijf 
sleutels beantwoorden. Daarnaast vindt de lezer stappenplannen en scenario’s die 
schoolteams concreet kunnen inspireren bij het implementeren van een krachtige 
leesdidactiek in de klas (incl. differentiatie en evaluatie) en bij het uitstippelen van een 
schoolbreed leesbeleid. Ook komen heel wat bronnen van rijk tekstmateriaal aan bod.  
 

Het kloeke moppenboek: Lachen met theaterlezen / van Vliet, Helen; 
Wijers, Agnes; Knuttel, Elseline. - [Dordrecht]: De Inktvis, 2019. - 127 p.. 
- (Applaus voor jou!). - ISBN: 9789075689914: 16,95 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 appl | Vindplaats Turnhout: TAAL 
2.5.5 appl  

 
Dit boek maakt deel uit van de reeks "Applaus voor jou! Theaterlezen". 
Het kloeke moppenboek, met meer dan 50 theaterleesmoppen! Dat 

wordt lachen!  
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Limo : de leukste dag van de week / Van Lier, Ineke; Van 
Slooten, Monique. - Broek in Waterland: Arcos Publishers, 
2019. - 42 p.. - ISBN: 978-94-90824-22-8: 17,95 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 limo | Vindplaats Turnhout: 
TAAL 2.5.5 limo  
 
Voorleesboek met vrolijke foto's van de hond Limo: Limo houdt 
van koekjes. En van verstoppertje spelen. Iedere dag doet Limo 
iets leuks, met een vriend, met Jasmijn of met Momo, zijn 

baasje. Hij gaat naar de kapper en helpt met de was. Maar welke dag vindt hij het leukst? 
Maandag? Of donderdag? Lees maar mee! Dit eenvoudige boek over de lieve hond Limo is 
speciaal bedoeld voor kinderen die Nederlands leren, maar is ook heel fijn om thuis voor te 
lezen. Over Limo Limo is een Australische Labradoodle, die is opgeleid als leeshond. Met zijn 
baasje bezoekt hij scholen en AZCs, waar hij luistert naar kinderen die hem een verhaal 
voorlezen. Kinderen die moeite hebben met lezen, raken vaak gespannen als ze moeten lezen 
in aanwezigheid van een volwassene. Maar voorlezen aan een leeshond is een heel ander 
verhaal!  

 
van woorden weten: Methode woordenschatvergroting voor 
jongeren van 12 tot 18 jaar CEFR/ERK B1-naar B2 / van der Maden, 
Fros. - Groningen: Edutekst, 2019. - 140 p. (werkboek), 86 p. 
(docentenhandleiding), met: docentenhandleiding, werkboek. - 
ISBN: 9789083018508: 22,95 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.3.2 vanw | Vindplaats Turnhout: 
TAAL 3.3.2 vanw  

 
Van woorden weten is een methode voor woordenschatvergroting voor jongeren van 12 tot 18 
jaar (B1 naar B2). Tijdens het uitvoeren van de opdrachten raken de leerlingen vertrouwd met 
woordraadstrategieën en leren ze woordvormingsregels herkennen en toepassen. Met het 
boek kan zowel individueel als in groep gewerkt worden. Geschikt voor tweedetaalleerders én 
moedertaalleerders die hun woordenschat willen vergroten.  

 
Ster in lezen. Alfa B / Dalderop, Kaatje; Borgesius, Merel; Kurvers, Jeanne; 
Stockmann, Willemijn. - Amsterdam: Boom, 2018. - 159 p.. - ISBN: 978-90-
244-2273-9: 19.90 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.2 ster | Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.2 
ster  

 
Veel lezen is voor het bevorderen van taalvaardigheid cruciaal. Maar voor wie 
anders- of niet gealfabetiseerd is, is dat een flinke uitdaging. Waar moet je 

beginnen? Ster in lezen helpt je op weg! In deze methode ontwikkelen anderstalige jongeren 
op alfabetiseringsniveau hun leesvaardigheid op plezierige wijze samen met de fictieve 
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leeftijdsgenoten Milka, Rada, Tuu, Mo en Bem, aan de hand van aansprekende teksten. Elke 
tekst leert nieuwe woorden en biedt gevarieerde verwerkingsopdrachten waarmee de 
leerlingen hun tekstbegrip bevorderen. De teksten zijn verdeeld in thema's: Naar school, Vrije 
tijd, Thuis, Nederland en Toekomst.  
 

Ster in lezen. Alfa C / Dalderop, Kaatje; Borgesius, Merel; Kurvers, Jeanne; 
Stockmann, Willemijn. - Amsterdam: Boom, 2018. - 155 p.. - ISBN: 978-90-244-
2274-6: 19,90 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.2 ster | Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.2 ster 

 
In Ster in lezen worden anderstalige jongeren met kennis van het Latijnse schrift 
in aansprekende teksten meegenomen door Bem, Milka, Mo, Rada en Tuu. 
Samen met deze leeftijdgenoten ontwikkelt de leerling de leesvaardigheid. Bij 
iedere tekst worden nieuwe woorden geleerd en werken leerlingen aan 

tekstbegrip middels afwisselende verwerkingsopdrachten. De teksten zijn verdeeld in dezelfde 
thema's als niveau A en B: Naar school, Vrije tijd, Thuis, Nederland en Toekomst.  

 
Verhalenvertellers: Lezen op A1-niveau / Dalderop, Kaatje. - Amsterdam: 
Boom, 2019. - 77 p.. - ISBN: 978-90-244-3020-8: 14,50 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 verh | Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.5 
verh  

 
Verhalenvertellers is een verzameling verhalen van jonge mensen uit alle 
windstreken. De verhalen in dit boek hebben thema's als dromen, avonturen, 
wensen, maar ook verdriet. De verhalenvertellers vertellen bijvoorbeeld over 

de vlucht uit hun moederland of hun ervaring met het wennen in een nieuw land. Alle twintig 
verhalen in Verhalenvertellers zijn beschikbaar in twee versies: één voor NT2-cursisten op 
niveau A1 en één voor alfaleerders op niveau Alfa B. De verhalen kunt u inzetten in de les om 
leesvaardigheid te oefenen, maar ook om de woordenschat te verrijken of als uitgangspunt om 
te praten over moeilijke onderwerpen als heimwee, gemis en ambitie.  

 
Ster in schrijven. Alfa B / Dalderop, Kaatje; Borgesius, Merel; Kurvers, Jeanne; 
Stockmann, Willemijn. - Amsterdam: Boom, 2019. - 115 p.. - ISBN: 
9789024419425: 19,90 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.6.2 ster ; TAAL 4.6.2 ster  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.6.2 ster 

  
In Ster in schrijven worden anderstalige jongeren op alfabetiseringsniveau in 
aansprekende teksten meegenomen door Bem, Milka, Mo, Rada en Tuu. 

Samen met deze leeftijdgenoten ontwikkelt de leerling de schrijfvaardigheid. Bij iedere tekst 
worden nieuwe woorden geleerd en werken leerlingen aan schrijfvaardigheid door 
afwisselende verwerkingsopdrachten. De teksten zijn verdeeld in thema's: Naar school, Vrije 
tijd, Thuis, Nederland en Toekomst.  
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Aan de slag in je klas met taalgericht onderwijs / Loman, 
Jozefien. - Brussel: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 
2019.. - ISBN: 9789082207897 
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.1 aand | Vindplaats 
Turnhout: TAAL 3.8.1 aand  

 
In de Tool Taalgericht (vak)Onderwijs vind je 100 tips om 
met taalgericht (vak)onderwijs in je klas aan de slag te 

gaan. Met die tips ondersteun je vooral leerlingen en cursisten in het secundair onderwijs en 
volwassen onderwijs, maar ook leraren van de basisschool kunnen ze inzetten in de klas. De 
fiches met tips zijn onderverdeeld in zes hoofdstukken op basis van de noden van leerlingen. 
(woorden, formuleren, lezen, actief leren, digitaal leren )De fiches zijn uitneembaar en 
geplastificeerd zodat je ze actief kunt gebruiken bij je lesvoorbereiding, als geheugensteuntje 
tijdens de les of bij overleg met collega's.  
 

Starttaal Instap: Leerwerkboek Nederlands/Deel A / Wynia, Rieke; van den 
Belt, Ruud; Verhoog, Anika; Jansen, Ruth. - Amersfoort: Deviant, 2018. - 
376 p.. - (VIA). - ISBN: 9789463260503: 19,55 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.2 star  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.8.2 star  

 
Starttaal Instap is een methode Nederlands voor leerlingen in het 
praktijkonderwijs. De methode wordt speciaal ontwikkeld voor leerlingen 
die meer tijd en kleinere stappen nodig hebben om basisvaardigheden taal 

aan te leren. Starttaal Instap bestaat uit twee leerwerkboeken: deel A en deel B. In de 
leerwerkboeken staan functionele taaltaken in een betekenisvolle context centraal. Deel A 
biedt praktische taaltaken aan binnen de context van het dagelijks leven (school, thuis, vrije 
tijd).  
 

WISK-X : ISK route 1 en 2 : wiskundetaal voor anderstaligen / Haar, Lea. - 
Amsterdam: Boom, 2018. - 224 p.. - ISBN: 978-90-244-1552-6: 29,90 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.3 wisk  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.8.3 wisk 

  
Bij het vak wiskunde op de middelbare school krijgen leerlingen onvermijdelijk 
met taal te maken. Wie het taalgebruik dat wiskundemethodes hanteren niet 
precies beheerst en doorgrondt, kan ook niet presteren naar eigen niveau bij 

dit vak. De laagdrempelige methode WISK, ontwikkeld door een wiskundedocent op de ISK, 
bereidt anderstalige leerlingen voor op de 'wiskundetaal' in het middelbaar onderwijs. De 
methode behandelt de wiskundige basisprincipes in combinatie met het talige aspect van het 
vak. Begrippen als 'overstaande zijden' en 'parallel' worden aan de hand van heldere illustraties 
voor de leerlingen inzichtelijk gemaakt.  
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WISK-Y : ISK route 3 : wiskundetaal voor anderstaligen / Haar, Lea. - 
Amsterdam: Boom, 2018. - 247 p.. - ISBN: 978-90-244-2366-8: 29,90 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.3 wisk  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.8.3 wisk  

 
Bij het vak wiskunde op de middelbare school krijgen leerlingen 
onvermijdelijk met taal te maken. Wie het taalgebruik dat 
wiskundemethodes hanteren niet precies beheerst en doorgrondt, kan 

ook niet presteren naar eigen niveau bij dit vak. De laagdrempelige methode WISK, ontwikkeld 
door een wiskundedocent op de ISK, bereidt anderstalige leerlingen voor op de 'wiskundetaal' 
in het middelbaar onderwijs. De methode behandelt de wiskundige basisprincipes in 
combinatie met het talige aspect van het vak. Begrippen als 'overstaande zijden' en 'parallel' 
worden aan de hand van heldere full colour illustraties voor de leerlingen inzichtelijk gemaakt.  
 

 
Het Rode Boek: docentenhandleiding / Nuwenhoud, Annemarie. - [S.l.]: Annemarie 
Nuwenhoud, 2019. - 19 p. 
Doelgroep: 15+  
URL: https://annemarienuwenhoud.nl/het-rode-boek/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.11 rode | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.11 rode  
 
Het Rode Boek is een portfolio voor analfabete NT2-cursisten die nog weinig Nederlands 
spreken en weinig schoolse vaardigheden hebben. Het is een stevig schetsboek, dat de 
cursisten zelf vullen met tekeningen, plaatjes en foto’s van alles wat belangrijk voor hen is. Het 
is niet alleen een ontwikkelingsportfolio maar ook een onderwijsportfolio. Je kunt het Rode 
Boek als lesmateriaal op maat gebruiken voor spreekvaardigheid en empowerment. De aanpak 
met het Rode Boek is gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles wat je nodig hebt is input van 
je cursisten, inzicht in de aanpak en lege schetsboeken. Korte handleiding op vraag beschikbaar. 
Workshops volgen rond de methodiek kan bij de auteur.  
 

Inspiratiemap 1: Thema's en werkvormen om 
Nederlands te oefenen / IN-Gent. - Gent: In-
Gent, 2019. - 58 p.: 25,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 insp  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 insp 
  
Organiseer je een oefenkans en wil je je 
vrijwilligers didactisch ondersteunen? Ben 

je een ervaren vrijwilliger op zoek naar nieuwe inspiratiebronnen? Of weet je niet goed hoe je 
als begeleider een conversatiegroep aanpakt? Deze inspiratiemap vol werkvormen is er voor 

https://annemarienuwenhoud.nl/het-rode-boek/
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jou en helpt je om van je gesprek een kwalitatieve oefenkans te maken.  
 

77 puntjes op de i : perfect Nederlands voor anderstaligen / 
Palmer, Emily. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2019. - 199 p.. - 
ISBN: 978-90-469-0667-5: 28,50 EUR  
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: TAAl 4.7.2 77pu | Vindplaats Turnhout: 
TAAL 4.7.2 77pu  

 
Vraag je je weleens af waarom we fijn weekend zeggen, maar fijne 
avond? Heb je nog steeds problemen met de plaats van niet in de 

zin? Weet je of de koffie op tafel ligt, staat of zit? En vind je er ook zon lastig woordje? 77 
puntjes op de i biedt een verzameling onderwerpen waar je als anderstalige moeite mee kunt 
hebben, zelfs als je het Nederlands al op een hoog niveau beheerst. De onderwerpen zijn 
onderverdeeld in de categorieën grammatica, woordkeus en uitspraak. Bij elk onderwerp staan 
een of meer praktische opdrachten.77 puntjes op de i is bedoeld voor midden- en 
hoogopgeleide anderstaligen die het Nederlands al redelijk tot goed beheersen, van niveau B1 
tot en met niveau C1+ van het ERK. Voor docenten NT2 is het een inspiratiebron voor nuttige 
opdrachten bij veelgemaakte fouten.  
 

Zichtbaar Nederlands : grammatica NT2 / Van der Ham, Bas. - Bussum: 
Uitgeverij Coutinho, 2019. - 280 p.. - ISBN: 978-90-469-0648-4: 39,50 
EUR  
Doelgroep: 15+  
URL: https://zichtbaarnederlands.nl/zn/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 zich | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.7.2 
zich 

 
Dat grammatica niet moeilijk, abstract en saai hoeft te zijn, bewijst de 

uitgave Zichtbaar Nederlands. In deze uitgave wordt de Nederlandse grammatica op een 
visuele manier uitgelegd met weinig tekst en veel schema’s, voorbeelden en tekeningen. 
Zichtbaar Nederlands helpt anderstaligen om de grammaticaregels op een leuke, toegankelijke 
manier snel onder de knie te krijgen. De auteur werkt met vuistregels en de uitleg is zo kort 
mogelijk. De visuele ondersteuning werkt verhelderend, en zorgt er bovendien voor dat 
cursisten de informatie goed kunnen onthouden. De zeven hoofdstukken zijn ieder opgebouwd 
rondom een grammaticaal thema. De thema’s staan op zichzelf en kunnen in willekeurige 
volgorde worden gebruikt. Ieder hoofdstuk biedt informatie aan op verschillende taalniveaus 
(A1 tot B2). Met communicatieve oefeningen aan het eind van elk hoofdstuk worden cursisten 
uitgedaagd om de grammaticaregels toe te passen tijdens gesprekken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zichtbaarnederlands.nl/zn/
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De juiste toon : zakelijk Nederlands voor anderstaligen / Naeff, Roos; te 
Brake, Saarein. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2019. - 133 p.. - ISBN: 978-
90-469-0663-7: 26 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.2 juis | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.8.2 
juis  

 
Heb je Nederlands als tweede taal geleerd en werk je bij een bedrijf waar 
Nederlands wordt gesproken? Dan merk je waarschijnlijk dat je collega’s 

vaak op een informele manier communiceren en niet alleen de standaardformuleringen 
gebruiken die je uit cursussen kent. Dit boek helpt je om Nederlands te spreken, appen en 
mailen in een zakelijke omgeving, waarbij de focus ligt op communicatiedoel, toon en nuance. 
In De juiste toon staan taalhandelingen centraal, zoals: verzoeken, een voorstel doen, iets 
afwijzen, je verontschuldigen en positieve en negatieve feedback geven. Ook komen 
gesprekssituaties aan de orde, zoals: het woord nemen en houden, iemand onderbreken, iets 
herformuleren en een gesprek afronden. De auteurs geven voor iedere taalhandeling handige 
voorbeeldzinnen. Hiernaast besteden zij aandacht aan vocabulaire, grammatica en cultuur. 
Ieder hoofdstuk bevat tal van spreek- en schrijfoefeningen om formuleringen te oefenen en in 
te slijpen.  

 
 
Yanti: Over de reis van haar leven [kamishibai-verhaal] / Frateur, 
Haryanti; Van Praag, Marie. - [S.l.]: Studio Sesam, 2018. - 21 
vertelplaten 
Doelgroep: 7-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 yant | Vindplaats Turnhout: TAAL 6.2 
yant  

 
Yanti wordt geboren in Indonesië maar ze wordt afgestaan door haar 

biologische ouders. Ze belandt in een weeshuis. Daar wordt ze geadopteerd door een warm 
Belgisch gezin en ze groeit op in de Antwerpse Kempen. Toch begint ze zich tijdens het 
opgroeien vragen te stellen over haar roots. Ze besluit op zoek te gaan naar haar familie en 
onderneemt een lange reis naar het land waar ze ooit vandaan kwam. Ze herontdekt haar 
geschiedenis, vindt een nieuw evenwicht en beleeft de rijkdom van een multiculturele 
identiteit. Dit poëtische verhaal is deels een autobiografisch verhaal van schrijfster Haryanti 
Frateur.  
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Landen en nationaliteiten in ontwikkeling / Cooke, Tim. - Etten-Leur: 
Corona, 2019. - 48 p.. - (Mens en maatschappij). - ISBN: 978-94-6341-
408-1: 19,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 mens | Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 
mens 

 
In de vijfdelige serie 'Mens en maatschappij' lezen kinderen (9-14 jaar) 
hoe dingen zijn ontstaan zodat ze beter kunnen begrijpen hoe de wereld 
in elkaar zit. Dit deel gaat over landen en nationaliteiten. Een tijdlijn laat 

zien hoe verschillende gebeurtenissen met elkaar samenhangen en hebben geleid tot de 
wereld zoals hij nu is. Met achteraan een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken 
en websites met aanvullende informatie.  
 

Mensenrechten in ontwikkeling / Cooke, Tim. - Etten-Leur: Corona, 
2019. - 48 p.. - (Mens en maatschappij). - ISBN: 978-94-6341-405-0: 
19,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 mens | Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 
mens 

 
In de vijfdelige serie 'Mens en maatschappij' lezen kinderen (9-14 jaar) 
hoe dingen zijn ontstaan zodat ze beter kunnen begrijpen hoe de wereld 
in elkaar zit. Dit deel gaat over mensenrechten. Een tijdlijn laat zien hoe 

verschillende gebeurtenissen met elkaar samenhangen en hebben geleid tot de wereld zoals 
hij nu is. Met achteraan een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites 
met aanvullende informatie.  
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Samenleving in ontwikkeling / Cooke, Tim. - Etten-Leur: Corona, 2019. - 
48 p.. - (Mens en maatschappij). - ISBN: 978-94-6341-409-8: 19,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 mens | Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 
mens 

  
In de vijfdelige serie 'Mens en maatschappij' lezen kinderen (9-14 jaar) 
hoe dingen zijn ontstaan zodat ze beter kunnen begrijpen hoe de wereld 
in elkaar zit. Dit deel gaat over de maatschappij waarin mensen met 
elkaar samenleven. Wat is een samenleving eigenlijk? Welke regels 

gelden er en wie mag die regels bepalen? Een tijdlijn laat zien hoe verschillende gebeurtenissen 
met elkaar samenhangen en hebben geleid tot de wereld zoals hij nu is. Met achteraan een 
verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites met aanvullende 
informatie.  
 

Wat is communisme? / Kenney, Karen Latchana. - Etten-Leur: Corona, 
2019. - 48 p.. - (Politieke systemen). - ISBN: 978-94-6341-423-4: 24,00 
EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 poli & Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 
poli  

 
De vierdelige serie 'Politieke systemen' legt met talloze voorbeelden uit 
hoe diverse regeringsvormen in elkaar zitten. In dit deel lees je wat 

communisme precies is, waar het ontstond, hoe het is om in een communistisch land te leven. 
Je komt meer te weten over landen die nu communistisch zijn: Cuba, China, Noord-Korea, Laos 
en Vietnam. Doordenkvragen stimuleren het vormen van een eigen mening over een 
onderwerp. Met achteraan een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en 
websites voor aanvullende informatie. Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 jaar.  
 

Wat is een democratie? / Hardyman, Robyn. - Etten-Leur: Corona, 
2019. - 48 p.. - ISBN: 978-94-6341-422-7: 24,00 EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 poli | Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 
poli  

 
De vierdelige serie 'Politieke systemen' legt met talloze voorbeelden uit 
hoe diverse regeringsvormen in elkaar zitten. In dit deel lees je wat een 
democratie precies is, waar er voor het eerst democratie was en hoe 

het is om in een democratisch land te leven. Je komt meer te weten over landen die nu een 
democratie zijn zoals Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Doordenkvragen stimuleren 
het vormen van een eigen mening over een onderwerp. Met achteraan een verklarende 
woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites voor aanvullende informatie. 
Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 jaar.  
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Wat is een dictatuur? / Hunter, Nick; Van Heugten, Anneriek. - Etten-
Leur: Corona Schoolsupport, 2019. - 48 p.. - (Politieke systemen). - 
ISBN: 978-94-6341-421-0: 24,00 EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 poli | Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 
poli  

 
De vierdelige serie 'Politieke systemen' legt met talloze voorbeelden uit 
hoe diverse regeringsvormen in elkaar zitten. In dit deel lees je wat een 

dictatuur precies is, wanneer dictaturen zijn ontstaan en hoe het is om in een dictatuur te leven. 
Je komt meer te weten over landen die nu een dictator hebben, zoals Noord-Korea. 
Doordenkvragen stimuleren het vormen van een eigen mening over een onderwerp. Met 
achteraan een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites voor 
aanvullende informatie. Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 jaar.  

 
Wat is een monarchie? / Hardyman, Robyn; Van Heugten, Anneriek. - 
Etten-Leur: Corona Schoolsupport, 2019. - 48 p.. - (Politieke 
systemen). - ISBN: 978-94-6341-424-1: 24,00 EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.2 poli | Vindplaats Turnhout: WBE 1.2 
poli 

 
De vierdelige serie 'Politieke systemen' legt met talloze voorbeelden uit 
hoe diverse regeringsvormen in elkaar zitten. In dit deel lees je wat een 

monarchie precies is, wanneer de monarchie is ontstaan en hoe het is om in een monarchie te 
leven. Je komt meer te weten over landen die nu een monarchie zijn zoals Nederland, België 
en Engeland. Doordenkvragen stimuleren het vormen van een eigen mening over een 
onderwerp. Met achteraan een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en 
websites voor aanvullende informatie. Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 jaar.  

 
StruX : ik en de maatschappij : democratie / Schut, Annemieke. - Meppel: 
Edu'Actief, 2015. - 78 p.. - ISBN: 978-90-3722-211-1: 13,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 iken | Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 
iken 

  
De uitgebreide methode StruX is bedoeld voor leerlingen van het BSO en 
het BuSo en leidt op voor een zelfstandige plaats in de maatschappij, 

arbeid of het aanvullend secundair beroepsonderwijs. De methode bestaat uit kleine 
leereenheden en geeft sturing aan het proces: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik om zo een 
realistisch zelfbeeld te vormen. Picto's geven de leerling duidelijke informatie over de aard van 
de opdracht (nadenken, uitvoeren, evalueren, reflecteren, in gesprek gaan, ...). Sommige 
opdrachten verwijzen naar een foto, formulier of film op de website van StruX. In het 
beeldwoordenboek op de website zijn belangrijke woorden gebundeld. De website is vrij 
toegankelijk. De leerlijn Ik en de maatschappij bestaat uit 18 leer-werkboeken. Het leer-
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werkboek Democratie gaat over het functioneren van de (Nederlandse) parlementaire 
democratie en hoe je daarbij een actieve rol kunt spelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn 
politieke stromingen en partijen, verkiezingen, de regering en de EU. Het betreft de politiek-
juridische dimensie van burgerschap. Hoewel een deel van de informatie over de Nederlandse 
politiek gaat, biedt het werkboek veel inspiratie voor de aanpak van dit thema in Vlaanderen.  

 
StruX : ik en de maatschappij : meedoen en meepraten / Berlet, Ina. - 
Meppel: Edu'Actief, 2015. - 77 p.. - ISBN: 978-90-3722-280-7: 13,00 EUR  
Doelgroep: 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/   
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 iken |Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 iken  

 
De uitgebreide methode StruX is bedoeld voor leerlingen van het BSO en 
het BuSo en leidt op voor een zelfstandige plaats in de maatschappij, 
arbeid of het aanvullend secundair beroepsonderwijs. De methode 

bestaat uit kleine leereenheden en geeft sturing aan het proces: wie ben ik, wat wil ik en wat 
kan ik om zo een realistisch zelfbeeld te vormen. Picto's geven de leerling duidelijke informatie 
over de aard van de opdracht (nadenken, uitvoeren, evalueren, reflecteren, in gesprek gaan, 
...). Sommige opdrachten verwijzen naar een foto, formulier of film op de website van StruX. In 
het beeldwoordenboek op de website zijn belangrijke woorden gebundeld. De website is vrij 
toegankelijk. De leerlijn Ik en de maatschappij bestaat uit 18 leer-werkboeken. Het leer-
werkboek Meedoen en meepraten gaat over actief deelnemen aan vormen van overleg thuis, 
in de klas of groep, op school, op stage/werk en in de eigen woonomgeving (wijk/gemeente).  
 

StruX : ik en de maatschappij : regels en wetten / Molenaar, Hanneke. - 
Meppel: Edu'Actief, 2015. - 80 p.. - ISBN: 978-90-3722-288-3: 13,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 iken | Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 iken 

 
De uitgebreide methode StruX is bedoeld voor leerlingen van het BSO en 
het BuSo en leidt op voor een zelfstandige plaats in de maatschappij, 
arbeid of het aanvullend secundair beroepsonderwijs. De methode 

bestaat uit kleine leereenheden en geeft sturing aan het proces: wie ben ik, wat wil ik en wat 
kan ik om zo een realistisch zelfbeeld te vormen. Picto's geven de leerling duidelijke informatie 
over de aard van de opdracht (nadenken, uitvoeren, evalueren, reflecteren, in gesprek gaan, 
...). Sommige opdrachten verwijzen naar een foto, formulier of film op de website van StruX. In 
het beeldwoordenboek op de website zijn belangrijke woorden gebundeld. De website is vrij 
toegankelijk. De leerlijn Ik en de maatschappij bestaat uit 18 leer-werkboeken. Het leer-
werkboek Regels en wetten gaat over de belangrijkste rechten en plichten van burgers in 
Nederland. Onderwerpen die aan bod komen zijn regels in het dagelijkse leven, soorten wetten, 
handhaving en overtreding van de wet, rechtspraak. Het betreft de politiek-juridische dimensie 
van burgerschap. Hoewel een deel van de informatie over de Nederlandse wetgeving gaat, 
biedt het werkboek veel inspiratie voor de aanpak van dit thema in Vlaanderen.  
 
 
 

https://www.strux.nl/
https://www.strux.nl/
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Terra Nova : minimaatschappij / Hu, Lisa. - 
[S.l.]: Stichting Terra Nova - Democratisch 
Design, 2017. - speldoos; online platform. - 
ISBN: 7434029363397: 645,00 EUR (sixpack + 
1 jaar premium account)  
Doelgroep: 11+  
URL: https://online.terra-nova.nl 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 terr | 
Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 terr  

 
Terra Nova Minimaatschappij is een dialoogspel, discussietool, samenwerkingsexperiment én 
burgerschapsmethode waarbij de spelers het lot van eilandbewoners bepalen en samen de 
wereld maken waarin ze zelf zouden willen wonen. Op dit eiland staat niets vast en wordt alles 
bevraagd. De grote uitdagingen van de samenleving komen tot leven en stellen je moreel 
kompas op de proef. Dit coöperatieve spel oordeelt niet - er zijn geen goede of foute 
antwoorden - maar het biedt verhalen en vragen die een aanknopingspunt vormen voor 
klassengesprekken over controversiële onderwerpen, abstracte lesstof of actualiteiten. Terra 
Nova is geschikt voor spelers vanaf 10 jaar. Het spel kan ook door volwassenen gespeeld 
worden. Eén set is ontwikkeld voor vijf spelers en bevat vijf coöperatieve rollen, maar minder 
spelers zijn ook mogelijk. Voor een uitwisseling met de hele klas speel je met de Sixpack met 
meerdere spellen tegelijk. Op het educatieve online platform vind je een animatievideo met 
uitleg van het spel, de spelinhoud (de 'Eilandvragen'), de educatieve handleiding, extra 
lesmateriaal, tips voor combinaties met actualiteiten en met andere lesmethodes, tips voor 
lastige situaties, een lessenweergave van Eilandvragen met timer voor op het digibord en de 
mogelijkheid om zelf Eilandvragen te maken. 
  

 
StruX : ik en de maatschappij : online / Lens, Mieke. - Meppel: Edu'Actief, 
2015. - 67 p.. - ISBN: 978-90-3722-229-6: 13,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 iken |Vindplaats Turnhout: WBE 1.4 iken 

 
De uitgebreide methode StruX is bedoeld voor leerlingen van het BSO en 
het BuSo en leidt op voor een zelfstandige plaats in de maatschappij, 
arbeid of het aanvullend secundair beroepsonderwijs. De methode 

bestaat uit kleine leereenheden en geeft sturing aan het proces: wie ben ik, wat wil ik en wat 
kan ik om zo een realistisch zelfbeeld te vormen. Picto's geven de leerling duidelijke informatie 
over de aard van de opdracht (nadenken, uitvoeren, evalueren, reflecteren, in gesprek gaan, 
...). Sommige opdrachten verwijzen naar een foto, formulier of film op de website van StruX. In 
het beeldwoordenboek op de website zijn belangrijke woorden gebundeld. De website is vrij 
toegankelijk. De leerlijn Ik en de maatschappij bestaat uit 18 leer-werkboeken. Het leer-
werkboek Online gaat over veilig omgaan met internet en sociale media. Onderwerpen die aan 
bod komen zijn de invloed van sociale netwerken, verschillende manieren van informatie 
zoeken, beoordelen en gebruiken, online shoppen en gamen.  
 
 

https://online.terra-nova.nl/
https://www.strux.nl/
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Mensenrechten / Hunt, Jilly; Van den Biggelaar, Hubertine. - Etten-Leur: 
Corona, 2019. - 48 p.. - (In het nieuws!). - ISBN: 978-94-6341-393-0: 
19,00 EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 inhe |Vindplaats Turnhout: WBE 2.2 
inhe  

 
De insteek van de vierdelige leesserie 'In het nieuws!' is kinderen van 10 
tot 14 jaar informeren over de achtergronden van nieuwsberichten. In dit 

deel ontdekken ze waarom mensenrechten belangrijk zijn. Ze komen meer te weten over het 
ontstaan van mensenrechten en wat voor rechten mensen hebben. Met achteraan het boek 
een chronologisch overzicht van gebeurtenissen die te maken hebben met mensenrechten, 
een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites voor meer informatie.  

 
Oorlog en terrorisme / Hunt, Jilly; Van den Biggelaar, Hubertine. - 
Etten-Leur: Corona, 2019. - 48 p.. - (In het nieuws!). - ISBN: 978-94-
6341-394-7: 19,00 EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.1 inhe | Vindplaats Turnhout: WBE 3.1 
inhe 

 
De insteek van de vierdelige leesserie 'In het nieuws!' is kinderen van 10 
tot 14 jaar informeren over de achtergronden van nieuwsberichten. In 

dit deel ontdekken ze waarom oorlog en terrorisme zo vaak in het nieuws zijn. Ze komen meer 
te weten over oorlogen van vroeger en nu en over vredesinitiatieven. Ze worden aangespoord 
om hun eigen mening te vormen over het thema. Met achteraan het boek een tijdlijn van 
oorlogen en conflicten in de 20e en 21e eeuw (tot 2016), een verklarende woordenlijst en 
verwijzingen naar boeken en websites voor meer informatie.  

 
Slim zoeken op internet : hoe ga je om met online informatie? / Sprenger, 
Maarten; Bredt, Isa. - Amsterdam: De Wereld van Bovenaf, 2018. - 142 
p.. - ISBN: 978-90-820833-1-6: 30,79 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://www.slimzoeken.nu/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.2 slim | Vindplaats Turnhout: WBE 4.2 slim 

  
In 'Slim zoeken' leer je hoe je informatie zoekt op het internet. Natuurlijk 
komt het bedienen van zoekmachines zoals Google aan bod, maar het is 
meer dan dat. Je leert ook hoe je vanuit een bepaalde vraagstelling de 

goede zoektermen bedenkt én hoe je kritisch omgaat met de zoekresultaten en met 

https://www.slimzoeken.nu/
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internetinformatie in het algemeen. Geschikt voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar. Het boek 
kan ook handig zijn voor leraren als onderdeel van studievaardigheden of 
informatievaardigheden. Met een gedeelte voor lesgevers, een uitgebreide trefwoordenlijst en 
per hoofdstuk alle links op de website.  
 

MediJA Praat : voor een goed gesprek over sociale media / van der 
Schoor, Camiel; Herrewijnen, Marjolein. - Huizen: Pica, 2018. - 
handleiding, 54 vraagkaarten, 1 blokkeerkaart, 1 blanco kaart: 14,95 
EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 medi |  Vindplaats Turnhout: WBE 4.4 
medi 

  
MediJA Praat is bedoeld voor iedereen die met kinderen vanaf 10 jaar in 

gesprek wil gaan over sociale media. Dit gebeurt aan de hand van kaarten met stimulerende 
vragen, opgedeeld in twee categorieën: vanaf 10 jaar en vanaf 13 jaar. De handleiding beschrijft 
3 spelvormen en biedt tips bij het spelen.  

 
Omgaan met cultuurverschillen / Head, Honor; Van Dam, Minke. - 
Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. - ISBN: 978-94-6341-380-0: 15,00 
EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 cult | Vindplaats Turnhout: WBE 
5.3.1 cult  

 
Dit deel uit de serie ''Mijn leven, jouw leven' bespreekt 
cultuurverschillen. Wat je eet, de kleding die je draagt, hoe je met 

elkaar omgaat, je geloof, de normen en waarden waar je je aan houdt: dat hoort allemaal bij je 
cultuur. In een multiculturele samenleving hebben je buren misschien andere gewoontes dan 
jij. In dit boek lees je over vooroordelen, hoe het is om 'tussen twee culturen' te leven en hoe 
belangrijk het is om respect en begrip voor elkaar te hebben. Verspreid door het boek staan 
vragen die kinderen laten nadenken over ingewikkelde kwesties. Om de discussie op gang te 
helpen, geven steeds twee kinderen een tegengestelde mening.  
 

StruX : ik en de maatschappij : ik en wij / van Poppelen, Edith. - Meppel: 
Edu'Actief, 2015. - 78 p.. - ISBN: 978-90-3722-2272: 13,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 iken | Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 
iken  

 
De uitgebreide methode StruX is bedoeld voor leerlingen van het BSO en 
het BuSo en leidt op voor een zelfstandige plaats in de maatschappij, 

arbeid of het aanvullend secundair beroepsonderwijs. De methode bestaat uit kleine 
leereenheden en geeft sturing aan het proces: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik om zo een 

https://www.strux.nl/
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realistisch zelfbeeld te vormen. Picto's geven de leerling duidelijke informatie over de aard van 
de opdracht (nadenken, uitvoeren, evalueren, reflecteren, in gesprek gaan, ...). Sommige 
opdrachten verwijzen naar een foto, formulier of film op de website van StruX. In het 
beeldwoordenboek op de website zijn belangrijke woorden gebundeld. De website is vrij 
toegankelijk. De leerlijn Ik en de maatschappij bestaat uit 18 leer-werkboeken. Het leer-
werkboek Ik en wij gaat over de eigen culturele achtergrond en die van anderen. Hoe ga je om 
met eigen gevoelens en wensen? Hoe ga je respectvol en verantwoordelijk om met anderen? 
Hoe communiceer je met hen? Het betreft - in voorbereidende zin - de sociaal-
maatschappelijke dimensie van burgerschap. 

 
StruX : ik en de maatschappij : samen maar verschillend / Schinkel, Ruud. - 
Meppel: Edu'Actief, 2015. - 73 p.. - ISBN: 978-90-3722-284-5: 13,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.strux.nl/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 iken | Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 
iken 
 
De uitgebreide methode StruX is bedoeld voor leerlingen van het BSO en 
het BuSo en leidt op voor een zelfstandige plaats in de maatschappij, 

arbeid of het aanvullend secundair beroepsonderwijs. De methode bestaat uit kleine 
leereenheden en geeft sturing aan het proces: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik om zo een 
realistisch zelfbeeld te vormen. Picto's geven de leerling duidelijke informatie over de aard van 
de opdracht (nadenken, uitvoeren, evalueren, reflecteren, in gesprek gaan, ...). Sommige 
opdrachten verwijzen naar een foto, formulier of film op de website van StruX. In het 
beeldwoordenboek op de website zijn belangrijke woorden gebundeld. De website is vrij 
toegankelijk. De leerlijn Ik en de maatschappij bestaat uit 18 leer-werkboeken. Het leer-
werkboek Samen maar verschillend is gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale 
integratie. Onderwerpen die aan bod komen zijn mensen- en kinderrechten, (sub)cultuur, 
migratie, integratie en diversiteit. Het betreft de sociaal-maatschappelijke dimensie van 
burgerschap.  

 
Toolkit gender in de kleuterklas / Jansen, Sofie; Willemen, Noemie. - 
Brussel: Rosa vzw - kenniscentrum voor gender en feminisme, 2019. - 56 
p. 
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 tool | Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 
tool 
 
 'Gender in de kleuterklas' is een praktische toolkit voor 
kleuterleerkrachten en -opvoeders die genderbewust(er) willen lesgeven. 

In de toolkit vind je tips en tricks voor het creëren van een genderbewust(er) klas- en 
schoolklimaat; uitgewerkte opdrachten die genderbewustzijn bij kinderen stimuleren; 
handvaten om genderstereotypen te vermijden op themadagen zoals Moederdag, Vaderdag, 
carnaval, Halloween; een checklist om te bepalen hoe genderbewust je lesgeeft; een lijs t met 
roldoorbrekende kinderboeken; links naar meer informatie over genderbewust opvoeden en 
lesgeven. Ook ouders, verzorgers en opvoeders in de naschoolse kinderopvang kunnen gebruik 
maken van de informatie in de toolkit, al is die wel afgestemd op de klaspraktijk.  

https://www.strux.nl/
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Tijdlijn : een reis door de geschiedenis / Goes, Peter; Vanden Heede, 
Sylvia. - Tielt: Lannoo, 2015. - [72] p.. - ISBN: 978-94-014-2628-2: 25,99 
EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 tijd | Vindplaats Turnhout: WBE 6.1 tijd 
 
Geschiedenis van de wereld in grote kijkplaten: van de oerknal tot het 
heden. Onder of bovenaan elke dubbele pagina staat een toelichting over 
welke periode het gaat. Met naast de vele illustraties weetjes in korte 

opmerkingen. De periode 2000 behandelt bijvoorbeeld de aanslag op de Twin Towers maar ook 
social media en de Arabische lente. In het tijdvak 2010 tot nu komen o.a. de bestrijding van het 
terrorisme en de vluchtelingenstroom aan bod.  
 

Afrikaanse cultuur / Chambers, Catherine. - Harmelen: Ars Scribendi, 
2014. - 48 p.. - (Feesten & Tradities). - ISBN: 978-94-6175-194-2: 19,00 
EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 afri | Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.1 
afri 

 
Deze prachtige geïllustreerde serie gaat over enkele van de oudste en 
boeiendste culturen van de wereld. Lees over hun kunsten, godsdiensten, 
tradities en gebruiken. Ontdek welke rol families en gemeenschappen 

spelen en hoe deze culturen in de 21e eeuw veranderen. Elk boek belicht verschillende 
aspecten van cultuur. Kaders geven informatie over jonge mensen en de levens van beroemde 
mensen. In elk boek staat een tijdlijn, een kaart van het gebied en suggesties voor lezers die 
meer willen weten. Wat is een sjamaan? Wat eten mensen in Ethiopië? Waarom dragen de 
Dogon sirige-maskers?  

 
Chinese cultuur / [s.n.]. - Harmelen: Ars Scribendi, 2014. - 48 p.. - 
(Feesten & Tradities). - ISBN: 978-94-6175-189-8: 19,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 CHN chin | Vindplaats Turnhout: WBE 
6.2.2 CHN chin 
 
 Deze prachtige geïllustreerde serie gaat over enkele van de oudste en 
boeiendste culturen van de wereld. Lees over hun kunsten, godsdiensten, 
tradities en gebruiken. Ontdek welke rol families en gemeenschappen 

spelen en hoe deze culturen in de 21e eeuw veranderen. Elk boek belicht verschillende 
aspecten van cultuur. Kaders geven informatie over jonge mensen en de levens van beroemde 
mensen. In elk boek staat een tijdlijn, een kaart van het gebied en suggesties voor lezers die 
meer willen weten. Hoeveel verschillende karakters heeft het Chinese schrift? Welke 
bordspellen zijn populair in China? Wie was Confucius?  
 
 



23 
 

 
 
 

Indiase cultuur / [s.n.]. - Harmelen: Ars Scribendi, 2014. - 48 p.. - (Feesten 
& Tradities). - ISBN: 978-94-6175-191-1: 19,00 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 IND indi | Vindplaats Turnhout: WBE 
6.2.2 IND indi  
 
Deze prachtige geïllustreerde serie gaat over enkele van de oudste en 
boeiendste culturen van de wereld. Lees over hun kunsten, godsdiensten, 
tradities en gebruiken. Ontdek welke rol families en gemeenschappen 

spelen en hoe deze culturen in de 21e eeuw veranderen. Elk boek belicht verschillende 
aspecten van cultuur. Kaders geven informatie over jonge mensen en de levens van beroemde 
mensen. In elk boek staat een tijdlijn, een kaart van het gebied en suggesties voor lezers die 
meer willen weten. Wat gebeurt er in een mandir? Wat is een samskara? Wie waren de 
Mogols?  
 
 

Indiaanse culturen / Weil, Ann; Guillain, Charlotte. - Harmelen: Ars 
Scribendi, 2014. - 48 p.. - ISBN: 978-94-6175-192-8: 19.00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 indi | Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.3 
indi 
 
Deze mooi geïllustreerde serie gaat over enkele van de oudste en 
boeiendste culturen van de wereld. Lees over hun kunsten, godsdiensten, 
tradities en gebruiken. Ontdek welke rol families en gemeenschappen 

spelen en hoe deze culturen in de 21e eeuw veranderen. Elk boek belicht verschillende 
aspecten van cultuur. Kaders geven informatie over jonge mensen en de levens van beroemde 
mensen. In elk boek staat een tijdlijn, een kaart van het gebied en suggesties voor lezers die 
meer willen weten. Wie was Maria Montoya Martinez? Wat is een wickiup? Waarom doen 
meisjes van de westelijke Apache een Zonsopkomstdans?  

 
Inheemse Australische culturen / [s.n.]. - Harmelen: Ars Scribendi, 2014. - 
48 p.. - (Feesten & Tradities). - ISBN: 978-94-6175-190-4: 19,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.4 AUS inhe | Vindplaats Turnhout: WBE 
6.2.4 AUS inhe 
 
 Deze prachtige geïllustreerde serie gaat over enkele van de oudste en 
boeiendste culturen van de wereld. Lees over hun kunsten, godsdiensten, 
tradities en gebruiken. Ontdek welke rol families en gemeenschappen 

spelen en hoe deze culturen in de 21e eeuw veranderen. Elk boek belicht verschillende 
aspecten van cultuur. Kaders geven informatie over jonge mensen en de levens van beroemde 
mensen. In elk boek staat een tijdlijn, een kaart van het gebied en suggesties voor lezers die 
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meer willen weten. Wat is een bora? Wie was Emily Kame Kngwarreye? Hoe wordt een 
bromhout gebruikt?  
 
 

Islamitische cultuur / [s.n.]. - Harmelen: Ars Scribendi, 2014. - 48 p.. - 
(Feesten & Tradities). - ISBN: 978-94-6175-193-5: 19,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.1 isla | Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.1 
isla  
 
Deze prachtige geïllustreerde serie gaat over enkele van de oudste en 
boeiendste culturen van de wereld. Lees over hun kunsten, godsdiensten, 
tradities en gebruiken. Ontdek welke rol families en gemeenschappen 

spelen en hoe deze culturen in de 21e eeuw veranderen. Elk boek belicht verschillende 
aspecten van cultuur. Kaders geven informatie over jonge mensen en de levens van beroemde 
mensen. In elk boek staat een tijdlijn, een kaart van het gebied en suggesties voor lezers die 
meer willen weten. Waarom zijn tuinen belangrijk in de islamitische cultuur? Wat zijn de vijf 
zuilen van de islam? Hoe vieren moslims de geboorte van een baby? 
  

Last days : hoe de wereld afscheid neemt / Blancquaert, Lieve. - 
Lichtervelde: Hannibal, 2018. - 256 p.. - ISBN: 978-94-92677-
58-7: 29,95 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.2 last | Vindplaats Turnhout: 
WBE 6.3.2 last 
 
Fotografe Lieve Blancquaert toont hoe mensen in verschillende 
landen zich voorbereiden op de dood en wat de riten zijn tijdens 
begraven of cremeren. De fotoreportages worden voorzien van 

teksten waarin de fotografe haar ervaringen en de ontmoetingen beschrijft. Hoe mensen 
omgaan met de dood verschilt cultureel en gaat van ontkennen tot het vieren ervan. Er zijn 
Amerikaanse bejaarden die er alles aan doen om eeuwig te blijven leven. In Mexico 
daarentegen is het verleden onlosmakelijk verbonden met het heden en op de begraafplaatsen 
worden jaarlijks de dood en het leven uitbundig gevierd. Verder intrigerende, aangrijpende en 
soms ook schrijnende verhalen en foto's uit Indonesië, Japan, Ghana, Cuba, India, Kenia en 
België.  
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Een wereld vol verhalen : kennismaken met levensbeschouwelijke 
stromingen [lespakket] / Idema, Erik. - Amersfoort: Kwintessens, 
2019. - lesboek (152 p.), verhalenboek (147 p.), website. - ISBN: 
9789057885303. - ISBN: 978-90-5788-5242: 99,95 EUR (pakket)  
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://www.een-wereld-vol-verhalen.nl/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 were | Vindplaats Turnhout: 
WBE 7.1 were 

 
Met dit lespakket maken kinderen in het vierde t/m zesde leerjaar kennis met 
wereldgodsdiensten en andere levensbeschouwelijke stromingen: hindoeïsme, boeddhisme, 
jodendom, christendom, islam en humanisme. Aan de hand van verhalen ontdekken ze waar 
deze stromingen voor staan. Ze maken kennis met feesten en rituelen, heilige gebouwen, 
bronnen en personen. Ze gaan op zoek naar hun eigen ideeën, verhalen en gevoelens ten 
aanzien van deze levensbeschouwingen. Ze verruimen hun blik op de wereld en leren om te 
gaan met culturele diversiteit. Het pakket bestaat uit een lesboek, een verhalenboek en een 
website. De aanpak is projectmatig: één lesblok per traditie. De 35 lessen duren elk ca. 35-40 
min., hebben een vaste structuur en vergen weinig voorbereidingstijd. Er worden verschillende 
activiteiten aangeboden, van beweeglijke spelvormen tot filosofische debatten. In elke les 
wordt verwezen naar een verhaal uit het boek 'Wereld zonder tranen'; als introductie, bij 'kern' 
of als afsluiting. Op de website, toegankelijk na registratie, vind je downloads en 
beeldmateriaal.  
 

De aankomst [paperback] / Tan, Shaun. - Amsterdam: Querido, 2006. - 
veelv. gepag.. - ISBN: 9789045118390: 15,50 EUR  
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Turnhout: WBE 8.4 aank 
 
Een prentenboek, zonder woorden. De Aankomst gaat over een 
universeel en tijdloos gegeven: een man verlaat zijn land en zoekt geluk 
in een nieuw land. Illustrator/kunstenaar Shaun Tan kiest in dit album 
voor een licht surrealistische aanpak. De auteur slaagt erin om het thema 
van migratie op een ongedwongen manier aan de lezer te brengen. Tans 

realistische mensenfiguren contrasteren mooi met de cartooneske dierenfiguren en bijna 
iconische afbeeldingen van de stad. De Aankomst is een verhaal dat alle leeftijden kan 
aanspreken.  
 

https://www.een-wereld-vol-verhalen.nl/
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Gevlucht voor oorlog, honger en geweld / Brundle, Harriet. - 
Etten-Leur: Corona, 2018. - 31 p.. - ISBN: 978-94-6341-155-4: 
16,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
URL: http://www.coronalezen.nu 
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 gevl | Vindplaats Turnhout: WBE 
8.4 gevl 

 
Dit boek vertelt over de redenen dat mensen vluchten, over hoe zij 

dat doen en over hoe gevaarlijk dat kan zijn. Met actuele voorbeelden probeert het kinderen 
duidelijk te maken wat het betekent om een vluchteling te zijn. In duidelijke teksten, 
ondersteund met grote foto's en kaartjes wordt onder andere aandacht besteed aan 
ingewikkelde begrippen als asielaanvragen, mensensmokkel en vluchtelingenwetten. De 
vragen achterin het boek stemmen kinderen tot nadenken en met de quiz test je heel 
gemakkelijk hun begrip. Je kunt deze vragen ook heel goed gebruiken als startpunt voor je les. 
In het boek staat een code waarmee je toegang krijgt tot de online versie. Je kan het laten 
voorlezen, het lettertype veranderen in een makkelijk leesbaar dyslexiefont en moeilijke 
begrippen worden in een pop-up verklaard.  
 

Migrations : Open Hearts Open Borders / verschillende 
auteurs en illustratoren. - Herefordshire: Otter-Barry 
Books, 2019. - 109 p.. - ISBN: 978-1-91095-980-0: 
10,00 EUR  
Doelgroep: 9+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 migr | Vindplaats 
Turnhout: WBE 8.4 migr 

  
In 2017 deed 'The International Centre for the Picture 

Book in Society' een oproep naar illustratoren van over heel de wereld om een postkaart te 
ontwerpen rond het thema migratie met een vogel als metafoor, er een boodschap naar keuze 
op te schrijven en op te sturen per post. Meer dan 200 illustratoren reageerden en het resultaat 
werd voorgesteld via een installatie op de Illustratie Biennale in Slowakije. In dit Engelstalige 
boekje zijn 50 postkaarten afkomstig uit 32 verschillende landen gebundeld. Ze zijn 
gegroepeerd per thema: Vertrek, Lange reizen, Aankomst en Hoop voor de toekomst.  
 

 
Oceanen / Rake, Jody Sullivan. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. - 
(Aarde in gevaar). - ISBN: 978-94-6341-185-1: 16,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 aard | Vindplaats Turnhout: WBE 
9.2.2 aard 
 
Dit deel van de informatieve leesserie Aarde in gevaar gaat over 
oceanen die het grootste deel van de wereld bedekken. In duidelijke 
taal lees je in dit boek waarvoor mensen oceanen gebruiken en hoe 

http://www.coronalezen.nu/
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ze de rijkdommen van de oceanen op het spel zetten. Daarnaast ontdek je wat er moet 
veranderen om deze rijkdommen te beschermen. Achterin het boek vind je een verklarende 
woordenlijst, opdrachten en een verwijzing naar andere literatuur en websites over het thema. 
Leeftijdsindicatie: 10 tot 14 jaar.  
 

Rivieren / Iyer, Rani. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. - (Aarde in 
gevaar). - ISBN: 978-94-6341-186-8: 16,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 aard | Vindplaats Turnhout: WBE 
9.2.2 aard 
 
Dit deel uit de informatieve leesserie Aarde in gevaar gaat over 
rivieren. Deze zijn heel nuttig voor mensen, bijvoorbeeld voor 
vrachtvervoer of visvangst. Toch gaan mensen niet altijd goed om 
met de rivieren en dat gaat ook ten koste van het leven dat erin 

voorkomt. In dit boek lees je in duidelijke taal wat wij moeten doen om onze rivieren te redden. 
Achterin het boek vind je een verklarende woordenlijst, opdrachten en een verwijzing naar 
andere literatuur en websites over het thema. Leeftijdsindicatie: 10 tot 14 jaar.  
 

Klimaat en milieu / Hunt, Jilly; Van den Biggelaar, Hubertine. - Etten-
Leur: Corona, 2019. - 48 p.. - (In het nieuws!). - ISBN: 978-94-6341-395-
4: 19,00 EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 inhe | Vindplaats Turnhout: WBE 
9.2.3 inhe 
 
De insteek van de vierdelige leesserie 'In het nieuws!' is kinderen van 10 
tot 14 jaar informeren over de achtergronden van nieuwsberichten. In 

dit deel ontdekken ze waarom aandacht voor het klimaat en milieu zo belangrijk is. Ze komen 
meer te weten over soorten milieuvervuiling en wat je daartegen kunt doen. Ze lezen ook goed 
nieuws over klimaatverandering. Ze worden aangespoord om hun eigen mening te vormen 
over het thema. Met achteraan het boek een chronologisch overzicht van feiten in verband 
met klimaat en milieu, een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites 
voor meer informatie.  
 

Klimaat in beweging : onderzoek onze aarde / Latta, Sara. - Etten-
Leur: Corona, 2017. - 32 p.. - ISBN: 978-94-6341-006-9: 14,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 klim & Vindplaats Turnhout: WBE 
9.2.3 klim  
 
De serie 'Onderzoek onze aarde' biedt allerlei simpele, 
wetenschappelijk verantwoorde proefjes, die je op school of thuis zelf 
kunt doen. De proefjes in dit boek hebben allemaal te maken met het 

weer en het klimaat. Je leert veel over de wind, de zon en het broeikaseffect. Met heldere 
teksten en verduidelijkende foto's.  
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10 klimaatacties die werken / Boussemaere, Pieter. - Antwerpen: 
Davidsfonds Uitgeverij, 2018. - 253 p.. - ISBN: 978-90-5908-926-6: 24,99 
EUR  
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 tien | Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.3 
tien 

 
In dit boek wordt de complexiteit van de klimaatwijziging op zeer 
begrijpelijke wijze uiteengezet. Tezelfdertijd wordt de lezer aangezet tot 

zelfreflectie en gerichte actie. Daarbij wordt gewezen op het belang van collectieve actie: de 
verantwoordelijkheid van het individu is zinvol en noodzakelijk, maar bij oplossingen moet de 
rol van de overheid ook voldoende nadruk krijgen. De auteur biedt tien haalbare acties om 
voornamelijk het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch af te bouwen. 
  

Regenwouden / Iyer, Rani. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. - 
(Aarde in gevaar). - ISBN: 978-94-6341-184-4: 16,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 aard | Vindplaats Turnhout: WBE 
9.2.5 aard 
 
Dit deel uit de informatieve leesserie Aarde in gevaar gaat over 
regenwouden. In duidelijke taal lees je in dit boek dat er in de 
weelderige groene wereld van regenwouden heel wat kleurrijke 

dieren en planten leven. Maar ook dat veel regenwoud plaats maakt voor landbouw, wegen en 
steden. Je ontdekt wat we kunnen doen om onze regenwouden te redden. Achterin het boek 
vind je een verklarende woordenlijst, opdrachten en een verwijzing naar andere literatuur en 
websites over het thema. Leeftijdsindicatie: 10 tot 14 jaar.  
 

Actie en reactie... in het regenwoud / Mason, Paul; Ruffle, Mark; de 
Jong, Akkie. - Etten-Leur: Corona, 2019. - 31 p.. - ISBN: 978-94-6341-
439-5: 15,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 acti | Vindplaats Turnhout: WBE 
9.2.5 acti  

 
De serie Actie en reactie laat zien hoeveel dingen op de wereld in 
verband staan met elkaar en hoe bepaalde acties een regelrechte ramp 

tot gevolg kunnen hebben. Dit boek laat zien wat er in het regenwoud gebeurt als het er te 
warm wordt of als mensen stuwdammen bouwen of te veel bomen kappen. Gebeurtenissen in 
het regenwoud kunnen dramatische gevolgen hebben voor de dieren en planten die er leven - 
en zelfs voor de aarde. Achterin het boek vind je een verklarende woordenlijst en een verwijzing 
naar andere literatuur over het onderwerp. Leeftijdsindicatie: 9 tot 12 jaar.  
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Bedreigde diersoorten / Hunt, Jilly; Van den Biggelaar, Hubertine. - 
Etten-Leur: Corona, 2019. - 48 p.. - (In het nieuws!). - ISBN: 978-94-
6341-392-3: 19,00 EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 inhe | Vindplaats Turnhout: WBE 
9.2.5 inhe 
 
De insteek van de vierdelige leesserie 'In het nieuws!' is kinderen van 10 
tot 14 jaar informeren over de achtergronden van nieuwsberichten. In 

dit deel ontdekken ze waarom het belangrijk is om dieren en planten te beschermen. Ze komen 
meer te weten over natuur- en dierenbescherming. Ze lezen ook goed nieuws over bedreigde 
diersoorten. Ze worden aangespoord om hun eigen mening te vormen over het thema. Met 
achteraan het boek een chronologisch overzicht van feiten in verband met natuurbescherming, 
een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar boeken en websites voor meer informatie.  
 

Migratie : wonderbaarlijke dierenreizen / Unwin, Mike; Desmond, Jenni. 
- Rotterdam: Lemniscaat, 2018. - 47 p.. - ISBN: 978-90-477-1041-7: 
14,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 migr | Vindplaats Turnhout: WBE 
9.2.5 migr 
 
 Dit informatieve prentenboek geeft een beeld van dieren die over grote 
afstanden trekken in een bepaalde tijd van het jaar. Na een korte 

inleiding worden twintig dieren naderbij bekeken: de reuzenalbatros, de zalm, de 
boerenzwaluw, keizerspinguïns, witte haaien, kolibries, grote kuddes olifanten, miljoenen rode 
krabben,... Elk dier krijgt een grote illustratie over twee pagina's. Daarin staat een informatieve 
tekst die uitleg geeft over de trek van het dier. In een kleinere schrijfletter wordt nog een kort 
weetje over het dier vermeld. Dit boek neemt je mee op de reizen van Een overzichtskaart 
achterin laat alle migratiereizen zien die in het boek beschreven zijn.  

 
Fossiele brandstoffen / Iyer, Rani. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. 
- (Aarde in gevaar). - ISBN: 978-94-6341-183-7: 16,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.5 aard | Vindplaats Turnhout: WBE 
9.3.5 aard 
 
Dit deel uit de informatieve leesserie Aarde in gevaar gaat over 
fossiele brandstoffen. Aardgas, steenkool en aardolie: we gebruiken 
deze energiebronnen elke dag. Wat zijn de gevolgen hiervan voor het 

milieu? In duidelijke taal lees je in dit boek meer over fossiele brandstoffen, duurzaamheid en 
schone energie. Je ontdekt welke stappen je zelf kunt zetten om de aarde te helpen 
beschermen. Achterin het boek vind je een verklarende woordenlijst, opdrachten en een 
verwijzing naar andere literatuur en websites over het thema. Leeftijdsindicatie: van 10 t/m 14 
jaar.  
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Wereldklassen: een schoolbreed traject rond culturele identiteit 
voor kinderen van het 4de-6de leerjaar / Lenaerts, Lieve; 
Severeyns, Griet; Stokken en Staarten; Van der Moeren, Bart. - 
Turnhout: De Warande, 2018. - brochure (20 p.), fiches 'groeien 
in verbinding' (28 p.), bijlagen (23 p.), 2 schatkamer 
werkboekjes 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 were | Vindplaats Turnhout: 
WEL 2.1.1 were 

 
Wereldklassen is een schoolbreed traject rond culturele diversiteit voor kinderen van het 4de 
tot het 6de leerjaar. De grote diversiteit aan culturele en sociaaleconomische identiteiten in de 
(klas)gemeenschap vormt de vertrekbasis van het project. Door de culturele eigenheid van 
kinderen, ouders en ook het schoolteam te leren kennen, worden we meer begripvol voor 
culturele verschillen en kunnen we vanuit verbindende waarden de schoolgemeenschap 
versterken In deze map vind je een inleidende brochure die het traject kadert en twee 
werkboekjes Schatkamer. Aan de hand van vragen en opdrachten komt het kind via dit 
werkboekje heel wat te weten over zichzelf, over thuis en over de andere kinderen in de klas. 
Zo wordt zijn Schatkamer gevuld. Sommige opdrachten doet het kind alleen, andere zijn samen 
met iemand van de familie of met een klasgenoot. Tot slot vind je in de map ook de fiches 
'Groeien in verbinding' terug. Met deze reeks van 12 fiches met methodieken en reflecties kan 
een schoolteam aan de hand van heel concrete stappen de waarden en normen van de school 
uitzuiveren. De fiches zijn dus bedoeld om in team aan de slag te gaan. Zo kunnen leerkrachten 
en directies parallel met het traject in de klas aan een onderbouwde visie en een gedeelde, 
verbindende schoolcultuur werken.  

 
Wortelen in nieuwe aarde: vertelkaarten over vertrekken en aankomen / 
Wiewauters, Claire; Van Acker, Kaat; Van Praag, Marie. - Schaarbeek: 
Odisee, Kenniscentrum Gezinswetenschappen, 2019. - handleiding, 30 
kaarten. - ISBN: 9789082120257: 20,00 EUR  
URL: http://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/nieuws/wortelen-in-
nieuwe-aarde-vertelkaarten  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 wort | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.1 
wort 

 
'Wortelen in nieuwe aarde' is opgebouwd uit 30 vertelkaarten die het het verhaal vertellen van 
een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit, onderweg is en moet wortelen in nieuwe 
aarde. Het doosje helpt om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen 
voor, tijdens en na de vlucht. De methodiek is in de eerste plaats ontwikkeld voor kinderen en 
jongeren met een vluchtervaring maar kan bij uitbreiding gebruikt worden voor kinderen en 
jongeren na migratie in brede zin en/of bij andere ingrijpende (gezins)transities. Het vertelspel 
kan ingezet worden in context van opvang, onderwijs, hulpverlening en therapie. Het spel is 

http://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/nieuws/wortelen-in-nieuwe-aarde-vertelkaarten
http://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/nieuws/wortelen-in-nieuwe-aarde-vertelkaarten
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ontstaan binnen een breder onderzoek naar veerkracht ondersteunen bij gezinnen uit Syrië, 
Irak en Afghanistan na de vlucht. De resultaten van dat onderzoek lees je in het boek 
'Veerkracht in Beweging'.  

 
De dokter Bea show: lesmodules seksuele voorlichting voor 9-12 
jaar / Sensoa. - [S.l.]: [s.n.], . - 15 doe-blaadjes 
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://www.seksuelevorming.be/de-dokter-bea-show-
lesmodules-seksuele-voorlichting-voor-9-12-jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 dokt | Vindplaats Turnhout: WEL 
2.2 dokt 
 
 De dokter Bea show is een programmareeks op Ketnet over 

seksuele voorlichting voor kinderen van 9 tot 12 jaar. De reeks bestaat uit 12 modules: kussen, 
verliefdheid, de geslachtsdelen, grenzen aangeven, puberteit, vrijen, homoseksualiteit, 
borsten, sociale media, voortplanting, en zelfbevrediging. Bij elke module hoort een video die 
je online kan bekijken. Bij de video's kan je ook online oefeningen doorlopen, of je kan de 
modules inoefenen met de invulblaadjes.  
 

Space: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken van 9 
tot 12 jaar / Jong en Van Zin vzw. - Antwerpen: Jong en Van Zin vzw, 
2017. - 30 p.. - ISBN: 9789491850219 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 spac Vindplaats Turnhout: WEL 2.2 spac 
'Space' is een werkvormenbundel om seksueel grensoverschrijdend 
gedrag bespreekbaar te maken bij kinderen van 9-12 jaar. Space is 
gebaseerd op het online spel 'Orbit' dat zich op een ruimteschip afspeelt. 
Elk hoofdstuk legt de klemtoon op een ander aspect van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag: Welke plaatsen zijn privé, niet privé en soms 

privé?; Welke delen van je lichaam zijn intiem en hoe ben je baas over je eigen lichaam?; Waar 
vind je vertrouwenspersonen?; Welke methodes gebruiken plegers? Hoe kan je praten over 
seksueel grensoverschrijdend gedrag?  
 
 
 

https://www.seksuelevorming.be/de-dokter-bea-show-lesmodules-seksuele-voorlichting-voor-9-12-jaar
https://www.seksuelevorming.be/de-dokter-bea-show-lesmodules-seksuele-voorlichting-voor-9-12-jaar
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